
 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

SOBRE O RIFS 

 

1. O que é um repositório institucional? 

Um repositório institucional é um ambiente digital voltado ao armazenamento, à 

divulgação, ao acesso e à preservação da produção de uma instituição, ou seja, aos 

documentos criados na instituição e/ou por seus membros como os artigos científicos e 

trabalhos apresentados em eventos que são de autoria dos docentes e dos alunos, as 

dissertações e as teses defendidas nos programas de pós-graduação da universidade, 

entre outros. 

2. O que é o Repositório Institucional do IFS - RIFS? 

O Repositório Institucional do IFS é uma iniciativa da Diretoria Geral de Bibliotecas com o 

objetivo reunir a produção acadêmica e científica do Instituto contribuindo para ampliar 

sua visibilidade bem como valorizar seus pesquisadores, preservando com isso a 

memória intelectual do IFS. 

3. Quem é responsável pelo Repositório Institucional do IFS - RIFS? 

A responsável pelo RIFS é a Coordenadoria do Repositório Institucional do IFS- 

CRIFS, subordinada diretamente à Direção Geral de Bibliotecas do IFS (DGB). As 

atividades de implantação, manutenção e aprimoramento do Repositório são 

desenvolvidas pela DGB por meio de parcerias com as Pró-Reitorias de Pesquisa e 

Extensão (PROPEX) e de Ensino (PROEN) e a Diretoria de Tecnologia de Informação.  



 

 

4. Quais documentos são disponibilizados no Repositório Institucional do IFS? 

Toda produção científica e acadêmica do Instituto, criada por professor, técnico 

administrativo e aluno tais como artigo completo publicado em periódicos, ou aceito para 

publicação, livros e capítulos de livros, trabalho ou resumo publicado em anais de 

eventos, patente, tese de doutorado, dissertação de mestrado, trabalho de conclusão de 

curso e de pós-doutorado. 

5. Como o Repositório Institucional do IFS - RIFS está organizado? 

O Repositório está organizado em comunidades que representam as Áreas do 

Conhecimento segundo a Capes e o CNPq. Essas comunidades estão divididas em 

subcomunidades que representam as Coordenações de cursos. Em cada 

subcomunidade há coleções para os diferentes tipos de documentos de autoria dos 

docentes e/ou discentes associados aos respectivos cursos. 

6. Como devo proceder para disponibilizar meus artigos no Repositório 

Institucional do IFS - RIFS? 

Os artigos científicos podem ser inseridos no Repositório pelo próprio autor, bastando 

para isso logar com seu siape e senha sistêmica no endereço eletrônico: 

repositorio.ifs.edu.br/biblioteca onde trará orientações de como depositar. Quanto aos 

depósitos das dissertações, teses, livros, capítulos de livro, resenhas, notas, cartas, 

editoriais e patentes ficará a cargo apenas da Coordenadoria do Repositório 

Institucional do IFS- CRIFS. 

 



 

 

7. Posso publicar no Repositório Institucional do IFS - RIFS? 

Não. O Repositório não edita e não publica qualquer documento, apenas armazena e 

disponibiliza documentos que já foram publicados em revistas científicas, anais de 

eventos.  

8. Quem tem acesso aos documentos disponibilizados no Repositório Institucional 

do IFS - RIFS? 

O Repositório Institucional participa do movimento internacional para o acesso aberto à 

produção científica. Qualquer pessoa com acesso à Internet pode consultar e realizar o 

download dos documentos disponibilizados no Repositório.  

9. Quem pode se cadastrar no Repositório Institucional do IFS - RIFS? 

Qualquer membro da comunidade acadêmica do IFS com acesso à Internet pode se 

cadastrar no Repositório. Com o cadastro, você poderá se inscrever para receber 

notificações sobre os novos documentos que forem adicionados ao RIFS. Para se 

cadastrar, acesse http://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca, coloque seu nome e endereço de 

e-mail e crie uma senha. 

10. Por que em alguns casos é possível acessar o arquivo PDF com o texto 

completo e em outros não? 

Isso ocorre porque alguns documentos, principalmente os artigos publicados em revistas 

científicas, não podem ter seu texto completo disponibilizado no Repositório devido às 

restrições de direitos autorais impostas pelos publicadores. Nos casos em que não é 

possível incluir o texto completo, são disponibilizados links que direcionam para o 

http://base.repositorio.unesp.br/register


 

 

documento na página da revista ou da base de dados em que ele está disponível. 

11. Encontrei um erro no Repositório Institucional do IFS - RIFS. O que devo fazer? 

Caso tenha alguma sugestão, reclamação ou encontrou qualquer erro no Repositório, por 

favor, envie para o e-mail repositorio@ifs.edu.br para que seja devidamente analisado e 

corrigido, quando couber, a informação. 

mailto:repositorio@ifs.edu.br

